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 Introduction: Due to the distribution of bee-eaters and especially the European bee-eater in 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmed provinces, no type of study on the ecology of this species has 

been conducted in Iran, and therefore this research deals with the issue of investigating the 

reproduction, habitat and nest structure of the European bee-eater. 

Materials & Methods: In the spring of 2019, breeding performance and nest characteristics of 

20 European Bee-eater (Merops apiaster) active nests in a 500-hectare forest area in the 

Charosa area in Kohgiluyeh city were studied.  

Results: The average vertical and horizontal diameter of the nest entrance was 61.88±10.90 

and 61.75±14.97 mm respectively. The average vertical and horizontal depth of the hole was 

30.30±4.31 and 77.65±22.81 mm. The average area of the nests was 30.745±9.861 cm2, and 

the volume of the nests was 3290.61±1101.82 cm3. The average slope of the nests was 

63.6±27.61 degrees. Most of the birds laid their eggs in the second week of May that clutch 

sizes were between four and seven (mean: 5.9±0.77). The incubation period varied from 16 to 

20 days (mean: 17.95±1.19 days) and the duration of the nestling period varied from 21 to 24 

days (mean: 24±0.71 days). More than 80% of the chicks left the nests in the last days of June. 

The number of fledglings was 6.0±0.65 in successful nests and 5.70±1.45 in all nests.  

Conclusion: The overall duration of breeding was 55.21±1.15 days, and the percentage of 

successful nests (at least one fledged young) was 95%. 
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ای روی وع مطالعهنون هیچ ناحمد، تاکدر استان کهگیلویه و بویر زنبورخوار اروپاییویژه و به زنبورخواران با توجه به پراکندگی :مقدمه 

ه زنبورخوار اختار النیستگاه و ساین تحقیق به موضوع بررسی تولیدمثل، ز روو از این انجام نگرفته استران این گونه در ایاکولوژی 

 .پردازدمی اروپایی

هکتاری در  500نگلی در یک منطقه ج (Merops apiaster)النه فعال زنبورخوار اروپایی  20، 1398در بهار سال  ها:مواد و روش

 ت. ر گرفسی قرامنطقه چاروسا در شهرستان کهگیلویه بررسی شد و خصوصیات هر النه و نیز عملکرد تولیدمثلی مورد برر

عمودی و  عمق یانگینممتر و میلی 75/61±97/14و  88/61±90/10 ترتیبها، بهدهانه النه عمودی و افقی قطر میانگیننتایج: 

مترمربع سانتی 745/30±861/9ها باشد. میانگین مساحت النهمتر میمیلی 65/77±81/22و  30/30±31/4 ترتیبها، بهحفره افقی

در  ها،. اغلب پرندهباشددرجه می 6/63±61/27 هاالنه شیب متر مکعب بود. میانگینسانتی 61/3290±82/1101ها و حجم النه

باشد. می تخم 9/5±77/0تخم در هر النه  7تا  4گذاشته شده با دامنه  هایتخم هفته سوم اردیبهشت تخم گذاشتند که میانگین

روز با  24±71/0النه،  در هازمان ماندن جوجه روز بود و مدت 20تا  16روز با دامنه  95/17±19/1انکوباسیون  طول دوره میانگین

 هایی کهوجهفلدجینگ )ج اند. میانگینها را ترک کردهتیر ماه، النه دوم ها در هفتهدرصد از جوجه 80روز بود. بیش از  24تا  21 دامنه

  باشد.جوجه می 70/5±45/1 هانهو درکل ال 0/6±65/0های موفق، در النه توانایی ترک النه را دارند(

 بود.  %95ها نهتولیدمثلی ال روز بود و در نهایت، درصد موفقیت 21/55±15/1تولیدمثلی  دوره کل گیری:بحث و نتیجه
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 قدمهم
 ( نام یک تیره از راستهMeropidaeخانواده زنبورخواران )       

باشد ا میگونه در دنی 27سبزقباشکالن است که شامل سه جنس و 

 زنبورخوار های،گونه زنبورخوار به نام تعداد، در ایران سه که از این (1)

 کوچک زنبورخوار ،(Merops apiaster Linnaeus, 1758) اروپایی

(Merops orientalis Latham, 1802) گلوخرمایی زنبورخوار و Merops) 

)1773 Palace,persicus ( اروپایی یا  زنبورخوار (.2) شودمی دیده

ب جنو در که است زنبورخواران هخانواد ای ازپرنده یمعمول زنبورخوار

. (3) کندزاد و ولد می او غرب آسی هایی از شمال آفریقاو بخش اروپا

ها به مناطق گرمسیری آفریقا، این پرنده مهاجر بوده و زمستان

 نظر از ماده و نر هر دو پرنده .کندکوچ می و سریالنکا انهندوست

متر سانتی 2۹تا  27شان به بدن بوده و طول هشبی یکدیگر به ظاهری

آید زنبورخوار معمولی که از نام پرنده بر می گونههمان (.2)د رسمی

و دیگر  بور سرخو زن عسلبی ، زنبورعسلویژه زنبوربه از حشرات

نماید. کند تغذیه میها را در حین پرواز شکار میکه آنحشرات 

ر دیگ کنار در را خود است و النه ای اجتماعیمعمولی پرنده زنبورخوار

ها و معموالً ویژه در نزدیکی رودخانهزنبورخواران در سواحل شنی به

نی را در داخل تونل نسبتاً طوال ها یکسازد. آنمی اسفنددر آغاز ماه 

 تخم کروی 8تا  ۵بین  اردیبهشتزمین حفر کرده و تقریباً در اوایل 

نر و  پس از آن هر دو پرنده (.2) گذارندشکل سفیدرنگ در آن می

هفته سر  3حدود  از ها پسجوجهو  ها پرداختهماده به مراقبت از تخم

آیند ها از تخم بیرون میکه جوجههنگامی (.2) آورنداز تخم در می

یک جوجه  وزن ها باز هستند.صوتی آن کور هستند اما تارهای و برهنه

باشد. در روز گرم می 1/۵طور میانگین گرم و به 6تا  6/4روزه یک

شوند. پس از ترک النه، ها از النه خارج میبیست و هفتم، جوجه

مانند و والدین به هفته با والدین خود می 3تا  2مدت ا بههجوجه

غالب مناطق  که گونهدلیل آنگونه، به دهند. اینها ادامه میآن تغذیه

تر است. زنبورخوار ها شناخته شدهمعتدل است، نسبت به سایر گونه

شود. در معمولی، زنبورخوار طالئی و زنبورخوار اروپایی شناخته می

زنبورخوار مناطق معتدل ذکر  ابع این گونه را تنها گونهبرخی از من

 Coraciiformes راسته از شده شناخته گونه نیاول ،گونه نیا (.3) اندنموده

 یمناسب هایمکان خاک، یژگیکه بسته به و گونه پرنده است نیو دوم

نتایج مطالعاتی  راساسب دهد.یم لیتشک یمثلدیتول یهایکلن یرا برا

که بر روی ساختار النه و عملکرد تولیدمثلی زنبورخوارها انجام شده 

است، مشخص شده است که خصوصیات النه )قطر، طول، ارتفاع از 

زمین و ...( و نیز عملکرد تولیدمثلی زنبورخواران )زمان تولیدمثل، 

اساس آب تعداد تخم در یک النه، درصد تفریخ، تعداد جوجه و ...( بر

و هوا، جنس و اندازه ذرات خاک محل النه، میزان بارندگی، میزان 

، 6، ۵، 4) تواند دستخوش تغییرات شودغذای در دسترس و ...( می

که این ضمن (.1۹، 18، 17 ،16، ۵1، 14، 13، 12، 11، 10، ۹، 8، 7

سازی و جنس خاک محل النه، مطالعات های النهدر رابطه با مکان

محل النه، مشخص تری انجام گرفته است. در رابطه با انتخاب بیش

باعث  رایز ،است باز سودمند هایمکانمقابل  در یازسالنه که شده است

 چنین باعثهم و (20، 18) شودمی انیدر برابر شکارچبهتر  محافظت

ثلی تولیدمدر دوره  ییاز نوسانات دما یاسترس ناش یدنرس حداقلبه

 های، نیز دسترسی به این داالنانیشکارچ(. برای 21خواهد شد )

و  ژنیانتشار اکس ه،یتهو گریاز طرف دو ، بسیار مشکل است قیعم

در رابطه با اکولوژی  (.21پذیرد )ن نیز بهتر صورت میکربدیاکسید

یستگاه زادآوری خیلی از پرندگان در ایران کار تولیدمثل و بررسی ز

ویژه و به زنبورخواران با توجه به پراکندگی(، ولی 23، 22) شده است

، تاکنون هیچ (24) کهگیلویه و بویراحمد در استان زنبورخوار اروپایی

و  انجام نگرفته استران این گونه در ایاکولوژی ای روی نوع مطالعه

این تحقیق به موضوع بررسی تولیدمثل، زیستگاه و ساختار  از این رو

 .پردازدمی النه زنبورخوار اروپایی
 

 هامواد و روش

فتن ایجستجو برای  ،13۹7 اسفند ماه از اواخر ها:النه جستجوی       

 )بر یاده شروع شدپای پ خودرو و یا با توسط ،زنبورخوار های فعالالنه

 /4108/123/۹۹ استان زیست محیط حفاظت کل اداره از مجوز اساس

موجود  عدمست مناطق تقریباٌ تمامی ها،النه کردن محل برای پیدا .ص(

 د،ولو  ا در شروع فصل زادهبا دیدن جفت در منطقه بررسی شدند.

ر تها دقیقجستجو برای یافتن النه و شدحدودی مشخص می قلمروی

دن در شروع فصل تولیدمثل، با شنی زنبورهای فعال شد. النهمی

 دهپرنده در آسمان به هنگام پرواز و رفتن به محل و مشاهصدای 

دن ، دیاهتپههای سوراخ کردن نشانه ،النه از زنبورخوار ورود و خروج

داخل  تخم در در مراحل بعدی، مشاهدهو  هاجاده های کنارریزهخاک

 . ها پیدا شدندالنه و یا با شنیدن صدای جوجه

 النه، خصوصیات تمامی ها:النه خصوصیات گیریاندازه       

از ترک  منظور جلوگیری. بهشدند و در دفتر یادداشت ثبت گیریاندازه

های النه توسط والدین، سعی شد که عملیات ثبت مشخصات النه

، عمق النه، وضعیت لبه جادهتا  النه ، ارتفاعخاک منطقهفعال )نوع 

جهت  ،النهعمود افق النه، شیب  ، قطر عمود وعمق عمودیو افقی 

النه، ارتفاع النه از باال و  حجم النه، مساحت دهانهجغرافیایی النه، 

)برای جلوگیری از اثرات  ترین زمان ممکندر کوتاه( النه پایین تپه

انجام گیرد و یا بعد از بزرگ  ها یا والدین(فی احتمالی روی جوجهمن

محاسبه مساحت  . برایپذیرد صورت کار این النه، ها و ترکجوجه شدن

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
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دست آورده و آن را بر دهانه النه میانگین قطر عمودی و افقی را به

 دست آید. سپس از فرمولکنیم تا شعاع متوسط بهدو تقسیم می
2rπ A=  که  آوریمدست میدهانه را به مساحتr باشد. النه می دهانه

حجم النه از فرمول زیر استفاده شد: ابتدا  چنین برای محاسبههم

صورت مساحت عمودی ضرب در عمق حجم استوانه عمودی که به

عمودی و حجم استوانه افقی مساحت دهانه ضرب در عمق افقی و 

حجم استوانه  عالوههقی باستوانه اف صورت حجمحجم کل که به سپس

 (.2۵شود )عمودی محاسبه می

ها، از یک داخل النه مشاهده برای تولیدمثلی: عملکرد بررسی        

و یک دوربین  BR300مدل  Extech برند )بورسکوپ( دوربین بازرسی

زنبورخوار  لبرای بررسی عملکرد تولیدمثشده است.  ستفادها شیلنگی

ها در هر النه، زمان گذاشتن اولین و آخرین تخم، تعداد تخم ،اروپایی

، مدت زمان هاتفریخ تخم، درصد هاتخم (Hatching)تفریخ زمان 

، مدت زمان (Fledge) پرواز های آمادهتعداد جوجه ،انکوباسیون

Feledging تولیدمثلی و موفقیت تولیدمثلی برای هر دورهکل ، طول 

سعی شد که بعد از اتمام تخمگذاری، گردید. نه محاسبه و ثبت میال

ها، جوجه توسط النه ترک از بعد شود. بار بازدیدروز یک 4-۵ النه هر هر

های نشده یا جوجه تفریخهای احتمالی تخم النه برای مشاهده هر

تا  ،گذاشتن اولین تخم روز تولیدمثلی، از دوره طول. مرده بازدید شد

انکوباسیون  دورهترک آخرین جوجه از النه محاسبه شد و طول  روز

روز قبل از خروج اولین جوجه از تا یک ،گذاشتن آخرین تخم روز از

جوجه  خروج اولین روز ، ازFeledgingتخم محاسبه شد. طول دوره 

هایی النه .جوجه محاسبه گردید النه توسط اولین تا زمان ترک ،تخم از

 ،، حداقل یک جوجههامحسوب شدند که در آن فقعنوان النه موبه

هایی بود که هیچ ناموفق شامل النه هایکرده باشد و النه النه را ترک

 وتفریخ  های درصدبرای بررسی شاخص ای النه را ترک نکند.جوجه

ها کامل شده بودند هایی که تخم آنفقط النه ما ،Feledgingدرصد 

متوالی  روز دو از تخمی بعد که هیچ هایییعنی النه .را در نظر گرفتیم

 (. 2۵) اضافه نشد

 نسخه SPSSافزارهای نرم وسیلهخام به هایداده ها:داده تحلیل       

ها در ها و فلدجینگجوجه ها،تخم تعداد آنالیز شد. 2016و اکسل  16

(. تعداد 1ص گردید )شکل درصد مشخ شده، براساس های بررسیالنه

ای میله صورت نمودارهای مشخص، بهتاریخ های گذاشته شده درتخم

های ها )جوجهتاریخ ترک النه توسط فلدج(. 2گردید )شکل  مشخص

 ای مشخصصورت نمودار میلهها بهآماده پرواز( براساس تعداد آن

پیرسون  روابط بین متغیرها با استفاده از همبستگی(. 3 )شکل گردید

مثلی و  چنین رابطه بین موفقیت تولیدمورد بررسی قرار گرفت. هم

( بررسی شد. Chi-square) کای تفریخ با استفاده از آزمون مربع درصد

 های آماری تعریف شد.برای این آزمون 0۵/0داری سطح معنی
 

 نتایج
کنار ه گلی دیوار ها درکه النه النه بررسی شد 20در این مطالعه،       

اشتند. دمتر از جاده قرار سانتی 31۹±06/70جاده با فاصله میانگین 

یزان ترین ممتر، بیشمیلی 34/36ترین میزان قطر عمودی دهانه کم

. متر بودمیلی 88/61±۹0/10متر بود و میانگین آن میلی 38/8۵

 ۵4/116ترین میزان متر، بیشمیلی 3۹/43ترین قطر افقی دهانه کم

ندازه اترین متر بود. کممیلی 7۵/61±۹7/14و میانگین آن  مترمیلی

متر انتیس 130 میزان اندازه ترینمتر و بیشسانتی ۵0 النه، افقی کانال

 ترین عمقمتر بوده است. کمسانتی 6۵/77±81/22و میانگین آن 

و  مترسانتی 2/41ترین اندازه آن متر و بیشسانتی 4/2۵عمودی 

 اصلهفدر این مطالعه  متر بوده است.سانتی 30/30±31/4آن  میانگین

متغیر  مترسانتی 400متر تا سانتی 200دهانه النه تا لبه جاده از 

فاصله متر بوده است. متغیر )سانتی 31۹±06/70آن  که میانگین بوده

متر سانتی 110ا تمتر سانتی 16از باال از ( النه باال و پایین دهانه لبه

تر تا مسانتی 20متر و از پایین از سانتی 70/47±37/24و میانگین 

شده  گیریمتر اندازهسانتی 40/۵4±34/18متر و میانگین سانتی 84

محل  النه در ترین شیبشده، کم های انجامگیریاندازه است. براساس

جه در 12۵ساخته شده  النه ترین شیبدرجه و بیش 28النه،  ساخت

 (. جهت1درجه بود )جدول  6/63±61/27ها و میانگین شیب النه

ری تبیش النه، در همه جهات پراکنده بود، و البته جهت تعداد دهانه

 74۵/30±861/۹ها مساحت النه میانگین بود. جنوب سمت ها بهالنه از

ن حجم مترمربع و میانگیسانتی 81/12–2/61و دامنه  مترمربعسانتی

 20/۵3۵8مترمکعب و دامنه سانتی 61/32۹0±82/1101برابر  هاالنه

ری دارابطه معنی (.1 )جدول بوده است مترمکعبسانتی 77/14646 تا

ن ( و بیr =34۵/0و  =136/0p)حجم دهانه النه با تعداد تخم بین 

(. r =268/0و  p =2۵4/0ها وجود نداشت )حجم النه با تعداد جوجه

م اد تخداری بین مساحت دهانه النه با تعدچنین رابطه معنیهم

(128/0p=  3۵2/0وr=و بین مساحت دهانه النه با تعداد جوج )ها ه

(263/0p=  263/0وr=) یی، اروپا زنبورخوار مطالعه این در نداشت. وجود

 ،طالعهدر این م سازی انتخاب کرده بود.النه یهای نرم را برازمین

ت رفصورت گ ماه دوم اردیبهشت نیمه در زنبورخوار اروپایی گذاریتخم

)شکل  شدند ماه گذاشته سوم اردیبهشت هفته ها درالبته، اکثر تخم و

 صورت هیازدهم تیرما چهارم تیرماه الی از النه ترک شروع زمان (.2

 8-۹)دوم تیرماه  ها در هفتهدرصد از جوجه 80گرفت، که بیش از 

 .(2 و جدول 3اند )شکل ها را ترک کردهتیر( النه
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 زنبورخوار اروپایی فی متغیرهای مرتبط با النهآمارهای توصی :1جدول 

 (20عداد النه=ت)

روز بود  21/۵۵±1۵/1زنبورخوار اروپایی  تولیدمثلی دوره میانگین

 متغیر بود. میانگین روز ۵7الی  ۵3 از تولیدمثلی طول دوره دامنه و

 تخم ۹/۵±7/7برابر با  )size Clutch) النه شده در هر گذاشته هایتخم

 ترینبیش .در تغییر بود تخم 7 الی 4از  هایتعداد تخم بود و دامنه

تخم  7النه دارای  بودند و از این میان، چهار تخم شش دارای هاالنه

 7/۵±4۹/1ها النه کل در شده تفریخ هایجوجه تعداد بود. میانگین

 و بود، (بودند آورده یرونب تخم از سر هاآن هایجوجه که هاییتخم)

فلدجینگ  میانگین .بود تخم تا هفت از صفر شده تفریخ هایتخم دامنه

 (. میانگین2 جوجه بود )جدول ۵-7با دامنه  6±۵/6موفق  هایالنه در

با دامنه صفر تا هفت جوجه بود.   7/۵±4۵/1 هادرکل النه فلدجینگ

 11-1۵ با دامنهروز  ۹۵/17±1۹/1انکوباسیون  طول دوره میانگین

روز با  20±71/0النه  در هازمان ماندن جوجه روز بود. میانگین مدت

هایی که اطالعات النه تفریخ در همه روز بود. موفقیت 16-20 دامنه

عدد تخم داشتند  118ها مجموعاً بود. این النه %۹۵آن کامل بود 

لی تولیدمث ها به جوجه تبدیل شد. درصد موفقیتعدد آن 114که 

 1۹عبارتی دیگر، (. به2بود )جدول  Nesting success(  ۹۵%) هاالنه

مورد ممکن، حداقل یک جوجه آماده پرواز بزرگ کردند.  20النه از 

ها، ها، مشخص شد که با افزایش تعداد تخمچنین با آنالیز دادههم

چنین (. همr =۵67/0و  =00۹/0pیابد )تفریخ نیز افزایش می موفقیت

و  =p 00۹/0) افزایش تعداد تخم، باعث افزایش موفقیت تولیدمثلی

۵67/0= r( و تعداد فلدجینگ داشت )00010/0p=  86۹/0و= r .)

های از تخم بیرون آمده با تعداد داری بین تعداد جوجهرابطه معنی

تولیدمثلی  موفقیت با چنینهم و (r =000/1و  =00001/0p) فلدجینگ

(00001/0p=  ۹/0و= rوجود داشت. هم )داری بین معنی رابطه چنین

 =Chi square, 20) تفریخ با موفقیت تولیدمثلی وجود داشت موفقیت

0001/0,p= 1Phi =)زنبورخوار  در جوجه و تخم تعداد . پراکنش

 عدد شش دارای هاالنه دهد که اکثرنشان می 1در شکل  اروپایی

نبوده  تخم سه دارای ایالنه هیچ ولی تخم بودند، شش و جوجه

 یک چنین فقط درهفت تخم بود و هم دارای النه چهار فقط است و

 نرسید. به مرحله ترک النه ایهیچ جوجه ،النه
 

 
: پراکنش تعداد تخم و جوجه در زنبورخوار اروپایی1شکل   

 

 
ر اروپاییگذاری در زنبورخواخم: طول دوره ت2شکل   

 

 
های آماده پرواز: تاریخ ترک النه توسط جوجه3شکل   

 متغیر
انحراف  ±میانگین 

 معیار
 دامنه

 34/36- 38/8۵ 88/61 ± ۹0/10 متر(عمودی دهانه )میلی قطر

 3۹/43 – ۵4/116 7۵/61 ± ۹7/14 متر(قطر افقی دهانه )میلی

 40/2۵ – 20/41 30/30 ± 31/4 متر(عمق عمودی حفره )سانتی

 ۵0 – 130 6۵/77 ± 81/22 متر(عمق افقی )طول( حفره )سانتی

 16 – 110 70/47 ± 37/24 متر(فاصله از باالی النه )سانتی

 20 – 84 40/۵4 ± 34/18 متر(فاصله از پایین النه )سانتی

 200 – 400 31۹ ± 06/70 متر(فاصله النه تا لبه جاده )سانتی

 81/12 – 2/61 74۵/30 ± 861/۹ بع(متر مرالنه )سانتی مساحت

 77/14646–20/۵3۵8 61/32۹0±82/1101 متر مکعب(حجم النه )سانتی
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 پارامترهای تولیدمثلی در زنبورخوار اروپایی :2جدول 

  

 بحث
مطالعات کمی بر روی ساختار النه زنبورخواران در دنیا انجام        

متر بود که میلی 61شده است. در مطالعه ما، قطر دهانه النه، حدود 
وچک و همکاران که روی زنبورخوار ک Asokanدر مقایسه با مطالعه 

چنین هم تر بود.کم متر(، خیلیمیلی 8۹) (8) در هندوستان انجام شد
متر بود که سانتی 6۵/77±81/22در مطالعه ما، میانگین طول النه، 

بسیار متفاوت  زنبورخواران، شده روی مطالعات انجام مقایسه با سایر در
شده  گزارش مترسانتی 180±1/27 فلسطین در النه متوسط طولبود. 

 112 یدر رومان (،8متر )سانتی ۹/104±48/13(، در هند 18است )
(، 10) مترسانتی 8/142±۹/۹ ایاسپان یشرقجنوب درو  (26) متریسانت
 163 /48±08/27 مجارستان در و (1۹) مجارستان در متریسانت 120 تا 70

که  (.27) برسد متریسانت 180-200تا  تواندیاما م(، ۵متر )سانتی
 ریشدت بر طول مجرا تأثبه است که ها، جنس خاکدلیل این تفاوت

طول که  دادند ، نشانIvokو  Kerenyi رابطه، همین (. در26) گذاردمی
متفاوت  بیابان شن و ماسه و نیب های النه،حفرهبه  یمنته داالن
چنین، . هم(۵) تر هستندیشن و ماسه طوالن داخل هایداالن و است

Smalley های زنبورخوار و همکاران، نشان دادند که توزیع محل النه
 هایی که خاک نرم و مرطوب دارندمکان با یداریمعناروپایی ارتباط 

ها ای که النهدیواره ، میانگین شیباخیردر مطالعه  .(6) دهدیم نشان
ولی در مطالعات دیگر گزارش  بود، درجه 6/63گرفته بودند  آن قرار در

 دایپدرجه  30تا  11 بیدر محدوده ش هاالنهاز  %8/76شده که 
بندی تواند جنس و دانهکه دلیل این تفاوت می (۵، 28) ده استش

ای، بررسی منابع، مشخص شد که مطالعه محل النه باشد. با خاک در
روی جهت و مساحت و حجم النه زنبورخوار، صورت نگرفته است 

در رابطه با سه کرد. ها مقایکه بتوان نتایج مطالعه حاضر را با آن
که حداکثر  شده است پیشین مشخص در مطالعات تولیدمثلی، عملکرد

و باشد می لیو آور یدر ماه م زنبورخوار یهاگونه تولیدمثلی تیفعال
که در مطالعه  ،(4بوده است ) ژوئن در ماه نیز یکم تعدادفعالیت  البته

ما، نیز اوج فعالیت در ماه می بود. مطالعات زیادی روی تعداد تخم 
، 1۵، 13، 11 ،8، 7) داخل در هر النه زنبورخوار انجام شده است

مشابه با بقیه مطالعات  ها تقریباًحاضر، تعداد تخم . در مطالعه(1۹
ری تخم وجود داشته و تبوده است( و حتی در چند النه تعداد بیش

ممکن است به این علت باشد که محل النه از فضای شهری و عبور 
که در فصل تولیدمثل تعداد دلیل اینچنین بهو مرور دور بوده و هم

چنین هم (.8) داشته است افزایش طور چشمگیریجا بهحشرات در آن
داد تخم غیرنرمال داشته باشد مشاهده ای که تعدر این مطالعه النه

مطالعه  مورد منطقه اروپایی در انکوباسیون زنبورخوار دوره طول نگردید.
مشابه با مطالعات انجام گرفته در بقیه نقاط دنیا بوده است  تقریباً

 ها در مطالعهروز بوده است. درصد تفریخ تخم 23تا  1۹( و بین 11)
تر از مناطق دیگری بوده که مورد بوده که بسیار بیش %۹۵حاضر 

(. اثرات بارندگی و 11درصد: ) 7۹مطالعه قرار گرفتند )مجارستان 

 دامنه و نیانگیم یدمثلیتول پارامتر

 اردیبهشت 30اردیبهشت تا  14 گذاریتاریخ شروع تخم
 تیرماه ۹تیرماه تا  4 ع ترک النهتاریخ شرو

 کل دوره تولیدمثلی )روز(
 میانگین با انحراف معیار

 دامنه
 میانه

 
1۵/1 ± 21/۵۵ 

۵7-۵3 
۵6 

 تعداد تخم
 میانگین با انحراف معیار

 دامنه
 میانه

 تعداد النه

 
77/0 ± ۹/۵ 

7-4 
6 

20 
 هاهای تفریخ شده در کل النهتعداد جوجه

 ارمیانگین با انحراف معی
 دامنه
 میانه

 تعداد النه

 
4۹/1 ± 7/۵ 

7 – 0 
6 

20 
 های موفقها در النهتعداد فلدجینگ

 میانگین با انحراف معیار
 دامنه
 میانه

 تعداد النه

 
67/0 ± 00/6 

7 – ۵ 
6 

20 
 هاها در کل النهتعداد فلدجینگ

 میانگین با انحراف معیار
 دامنه
 میانه

 تعداد النه

 
4۵/1 ± 7/۵ 

7-0 
6 

20 
 ها در النه )روز(مدت زمان ماندن جوجه

 میانگین با انحراف معیار
 دامنه
 میانه

 تعداد النه

 
71/0 ± 20 

20 – 16 
18 
1۹ 

 موفقیت تفریخ
 تعداد تخم

 تعداد جوجه
 تعداد النه

 طول دوره انکوباسیون
 میانگین با انحراف معیار

 دامنه
 میانه

 تعداد النه

۹۵% 
118 
114 
20 
 

1۹/1 ±۹۵/17 
20 - 16 

18 
1۹ 

 ها(موفقیت تولیدمثلی )همه النه
 های موفقتعداد النه

۹۵% 
1۹ 
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آب و هوا، روی موفقیت تولیدمثلی زنبورخوار اروپایی، تاثیرگذار 
ز دالیل اختالف در نتایج مطالعات ما با بقیه ( و یکی ا2۹باشد )می

باشد. باید توجه شود که مطالعات، اثرات آب و هوا و بارندگی می
کیفیت قلمرو، یکی از فاکتورهای تأثیرگذار روی موفقیت تولیدمثلی 

در زنبورخوار اروپایی جنس . (31، 30، 17، 8) باشدپرندگان می
باشد که سازی بسیار مهم میخاک که نرم یا سخت باشد برای النه

مورد مطالعه جنس خاک بسیار نرم و مناسب بوده است.  در منطقه
ی قدیمی استفاده هامطالعه تعدادی از پرندگان از النه هرچند در این
های قدیمی استفاده کرده بودند و بقیه پرنده از النه 7کرده بودند )

همین موضوع  و جدید شدند( ساختن النه به زمین مجبور دلیل رانشبه
ها داشته تری نسبت به دیگر پرندهباعث شد که تعداد تخم بیش

نه باشند و شاید به این دلیل باشد که انرژی خود را صرف ساختن ال
موفقیت تولیدمثلی،  مورد در کردند. گذاشتن تخم تر صرفو بیش نکرده

برای مثال،  نزدیک بود، تقریباً دیگر نتایج مطالعه ما با برخی مطالعات
از مطالعات  بعضی که از نتایج بود %۹۵ما  مطالعه در تولیدمثلی موفقیت

کوچک  وارمورد زنبورخ هند که در ای درمطالعه برای مثال تر بود،بیش
 (.7بود ) %7/82و درصد فلدجینگ،  %7/76بود، موفقیت تولیدمثلی 

دست آمده از در پایان با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج به
که کیفیت  جایی اروپایی در شده، زنبورخوار آوریجمع هایداده تحلیل

سازی، های گلی مناسب النهارهدیو ها و نیز وجودخاک مناسب دیواره
منابع غذایی غنی )حشرات( و امنیت باال باشد مانند منطقه چاروسا 

تواند به حداکثر تولیدمثل جا انجام گرفته میکه مطالعه حاضر در آن
 خود دست پیدا کند. 
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